
HD Voice, 
czyli jakość VOIP i WOJCIECH URBANEK 

VolP długo był 
utożsamiany 

z mało stabilnymi 

rozmowami. 

Ale głos 

przesyłany 

w pakietach 

może mieć 

bardzo wysoką 

jakością. 

Technologia IP zyskuje uznanie 
zarówno wśród odbiorców indy
widualnych, jak i w gronie przed
siębiorców. Rozwój szerokopa
smowego Internetu, pojawienie 
się nowych protokołów powoduje, 
że użytkownicy przesyłają w pa
kietach już nie tylko głos czy da
ne, ale również obraz wysokiej 
rozdzielczości. Stosunkowo nie
dawno w terminologii telekomu
nikacyjnej pojawiło się określenie 
HD Voice, oznaczające dźwięk 
wysokiej rozdzielczości. Warto 
zwrócić uwagę na fakt, iż trady

cyjne telefony transmitują dźwięki 
w częstotliwościach 200 Hz -
3 kHz. Mowa ludzka konwerto
wana jest na dane cyfrowe, wyko
rzystując przepustowość na pozio
mie 64 kbits. Technologia HD 
Voice umożliwia przenoszenie 
głosu o częstotliwości od 50 Hz 
do 7000 Hz, w zakresie okoto 
7 kHz. Oznacza to, że uczestnicy 
rozmowy telefonicznej odbierają 
dwa razy więcej dźwięków. W re
zultacie lepiej słyszą i rozumieją 
słowa wypowiadane przez swoje
go rozmówcę. Ponadto, transmi

sja rozmów w technologii HD Vo
ice wymaga dwukrotnie mniejszej 
przepustowości - jedynie 32 kbits. 
- W przeciwieństwie do telefonii 
VolR telefonia tradycyjna bez 
ogromnych zmian i nakładów nie 
umożliwia transmisji szerszego 
pasma dźwięku - tak więc HD 
Voice dotyczy jedynie telefonii in
ternetowej - tłumaczy Maria Zie
lińska z MCX Telecom. 
Wysoka jakość połączeń głoso
wych to wynik zastosowania sze
rokopasmowego kodeka G.722, 
rozszerzającego ścieżkę głosu. 
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Niemniej, aby prowadzić roz
mowy HD, wszyscy uczestni
cy muszą być wyposażeni 
w odpowiedni sprzęt, zawie
rający wymieniony kodek. 
Drugi warunek to komunika
cja pomiędzy urządzeniami 
końcowymi IP obsługującymi 
ten sam standard, a sygnał 
może przebiegać wyłącznie 
przez sieć IR bowiem trady
cyjne centrale telefoniczne, 
zarówno firmowe, jak i pu
bliczne, obsługują tylko stan
dardowe pasmo. Pierwszym 
operatorem w Polsce, który 
wprowadził technologię HD 
Voice do rozmów telefonicz
nych jest FreecoNet. Możli
wość rozmawiania w techno
logii HD nie wiąże się 
z żadnymi dodatkowymi 
opłatami dla użytków 
ników FreecoNet. Obaj roz
mówcy muszą jedynie posia
dać dostosowane aparaty te
lefoniczne. 

Marketingowy chwyt 
czy ważny 
krok do przodu? 

Porównując głos przesyłany 
w technologii HD oraz w tra
dycyjnej, słychać wyraźną 
różnicę. Czy jednak w przy
padku połączeń głosowych 
warto zabiegać o najwyższe 
standardy? Wśród producen
tów i dystrybutorów sprzętu 
nie ma tutaj jednomyślności. 
- Dla użytkownika HD Voice 
oznacza to kilkukrotnie lep
szą jakość połączenia - sły
szalne i, co najważniejsze, 
rozróżnialne będą wszystkie 
głoski dźwięczne i bezdź
więczne. Przekazywanie ko
muś swojego nazwiska, adre
su e-mail nie będzie 
wymagało sięgania do kalen
darza z imionami, aby przeli-
terować dokładnie domenę 
firmy - przekonuje Bartłomiej 
Madej z Veracomp. 
Najwyższa jakość głosu jest 
rekomendowana przede 
wszystkim dla pracowników, 
którzy prowadzą dużo roz

mów telefonicznych, często 
uczestniczą w konferencjach. 
Istnieje także pewna grupa 
osób chętnie rozmawiających 
przez układ głośnomówiący, 
w tym przypadku wykorzysta
nie HD Voice znajduje rów
nież uzasadnienie. Zdaniem 
Leszka Winiarskiego z Inte
ractive Intelligence, standard 
ten nie ma większego zasto
sowania w biznesie, bowiem 
jeśli firma zainwestuje w tele
fony HD, klienci dzwoniący 
do centrum kontaktowego 
nawet nie odczują polepsze
nia jakości dźwięku. 

- W przypadku porównania 
dwóch aparatów telefonicz
nych o identycznych funkcjo-
nalnościach i cenie, różnią
cych się jedynie obsługą 
standardu HD, możemy z czy
stym sercem polecić urządze
nie HD. Jednak w każdym in
nym wypadku to funkcje 
telefoniczne oraz cena powin
ny decydować o wyborze -
mówi Leszek Winiarski. 

Z serwera Call-eX z funkcjo
nalnością HD Voice korzysta, 
między innymi, firma Metal-
zbyf. Przedsiębiorstwo chcia
ło poprawić komunikację po
między centralą w Gdańsku 
i siedmioma oddziałami. 
- HD Voice traktowaliśmy tro
chę, jak przysłowiową „wi
sienkę na torcie" - efekt biz
nesowy udało się połączyć 
z niesamowitą jakością roz
mów. Od strony użytkownika 
systemu najbardziej odczu
walną zmianą jest czystość 
głosu rozmówcy, brak jakich
kolwiek szumów - mówi 
Adam Dąbek z Metalzbytu. 
W najbliższym czasie trudno 
spodziewać się boomu na roz
wiązania HD Voice. To tech
nologia słabo rozpropagowa
na. Jednak to, co 
najważniejsze: firmy oferują
ce telefonię IP zyskują kolejny 
bardzo silny argument - głos 
przesyłany w pakietach może 
mieć wyższą jakość niż ten 
przesyłany w tradycyjnych sie
ciach telekomunikacyjnych. I 
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